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În perioada 28 fabruarie- 2 
martie a.c., Camera de Comerț 
și Industrie Maramreș a 
organizat cea de a XVI-a ediție 
a manifestării științifice și 
expoziționale MARAMEDICA 
2019. Co-organizatorii 
manifestării științifice au fost 
Colegiul Medicilor Maramureș 
și Colegiul Medicilor Dentiști 
Maramureș, iar parteneri: 
Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din 
România, Filiala Maramureș, precum 
și Ordinul Tehnicienilor Dentari din 
România - Filiala 
Maramureș, Direcția de 
Sănătate Publică 
Maramureș, Societatea 
Județeană de Medicina 
Familiei Maramureș și 
Spitalul Județean de 
Urgență Dr. Constantin 
Opriș Baia Mare. 

Amfitrionul 
manifestării, domnul Florentin 
Nicolae TUȘ, președintele CCI 
Maramureș a deschis oficial și a 
numit evenimentul: “Cea mai 
prestigioasă manifestare de acest 
gen din județ și una de referință la 
nivel național care a crescut de la an 
la an.” Tot domnia sa amintea: 
“Componenta expozițională a 

înregistrat o creștere cu 20% față de 
anul trecut, numărul de participanți 

este de peste 40 firme din 11 
județe.” 

A vorbit apoi dl. Ministru Secretar 
de Stat din cadrul ministerului de 
resort, Dan Alexandrescu “Doamna 
Ministru Sorina Pintea nu a putut fi 
prezentă, dar prin intermediul meu a 
transmis că are în corpul medical din 
Maramureș cel mai bun aliat pentru 
planul de a îmbunătăți 
calitatea serviciilor 
medicale pentru 
pacienți,  politicile 
medicale fiind 
construite împreună cu 
specialiștii din 
domeniu. Bugetul 
sănătății este cu 6,1 
miliarde lei mai mare 
ca anul trecut, iar în 
acest an am înțeles că 
trebuie făcute mai 
multe investiții în 
aparatura medicală - care face 
complet actul medical, în reparații 
medicale și terminarea celor începute 
- bugetul fiind de un miliard lei.” 

Apoi, din alocuțiunea dlui. 
vicepreședinte al Consiliul Județean 
Ioan Doru Dăncuș am reținut: 
“Felicităm CCI MM pentru această 

inițiativă derulată de 16 ani, 
Maramedica. Încercăm și noi 
ca Administrație Județeană 
prin unitățile de sănătate 
publică și prin posibilitățile pe 
care le avem, noi tehnici de 
abordare prin hotărâri de 
consiliu adoptate în scopul 
sprijinirii actului medical din 
Maramureș. Știm că sănătatea 
este pe mâini bune și urăm 
tuturor celor prezenți mult 
succes.” 
     Dl. președinte al Colegiul 

Medicilor Maramureș dr. Giuliano 
Petruț a menționat în alocuțiunea sa: 

“Colegiul Medicilor 
Maramureș a reușit în 
calitate de organizator să 
ofere posibilitatea 
perfecționării continue a 
personalului medical  în 
cadrul acestei manifestări 
care este foarte apreciată 
de toți cei din domeniu, 
dovadă fiind cei peste 800 

de medici înscriși. În acest an 
C.M.M. a putut obține 30 de credite 
pentru formarea profesională 
continuă din cadrul acestei 
manifestări - un record absolut până 
în prezent. Ne onorează cu prezența 
personalități medicale din București, 
Timișoara, Cluj-Napoca care ne vor 
împărtăși din vasta lor experiență 

profesională. Mulțumesc CCI 
Maramureș pentru buna colaborare 
devenită deja tradiție în organizarea 
acestei manifestări. Evenimentul 
pune orașul Baia Mare acolo unde îi 

o manifestare ridicată la  
rang de Congres! 

Doina MACOVEI 

Continuare în pag. a 2-a 
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este locul, pe harta medicinii 
românești.” 

Dna dr. Viorica Titircă, președinta 
Colegiului Medicilor Dentiști 
Maramureș a salutat oaspeții sosiți, 
specificând că datorită tradiției pe 

care o are Maramedica, dar și a 
bunului renume de-a lungul timpului, 
manifestării i s-a acordat denumirea 
de Congres, titulatură ce se oferă 
numai organizatorilor din domeniul 
medical din orașele universitare. 

Dl dr. Gheorghe Lascu, 
președintele Societății Județene de 
Medicina Familiei a amintit că este 
cel de al II-lea an în care medicii de 
familie au venit cu lucrări științifice 
care pot interesa pe cei ce-și 
desfășoară activitatea în această 
branșă. 

Dna Viorica Tutorean președinta 
Ordinului Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România, filiala 

Maramureș a evidențiat importanța 
organizării acestei manifestări, atât 
pentru lumea medicală, cât și pentru 
pacienți. “Siguranța pacientului prin 
îngrijiri de calitate este tema 

lucrărilor științifice ale Ordinului într-
o perioadă tulbure din sistemul 
medical, în care cei profesioniști 
trebuie să iasă în față și să arate că 
majoritatea își face datoria în mod 
serios și responsabil. Nu avem nici o 
situație de malpraxis în județul 

Maramureș și asta nu e 
puțin lucru”, a conchis 
dna Tutorean. 
   La manifestarea 
Maramedica 2019 a 
luat cuvântul și dl. dr. 
Pop Vasile, directorul 
Spitalului Județean de 
Urgență care s-a 
adresat asistenței 
spunând că: “Toți cei 
prezenți sunt aici cu un 
scop precis, acela de a 
face bine tuturor celor 

care au nevoie de noi. Noi suntem cei 
care contribuim la sănătatea 
populației, trebuie să 
fim bine pregătiți 
profesional, dar și să 
beneficiem de 
ultimele tehnici din 
domeniu. Guvernul 
României a reușit să 
crească salariul 
medicilor și 
asistenților medicali, 
dar scopul nostru este 
să ne perfecționăm 
continuu prin 
creșterea calității 
actului medical. Esența activității 
personalului medical este bolnavul, 

cel ce stă la capătul 
acestei legături, și fără 
de care noi nu am 
exista.” 
     Expoziția a fost 
declarată deschisă de 
către președintele CCI 
Maramureș prin 
invitația lansată tuturor 
de a vizita standurile 
firmelor care au expus 
aparatură medicală, 
produse farmaceutice, 
uniforme și materiale 

anexe din procesul medical. 
   Timp de trei zile firmele: 

A.G.E.R DENT SRL, ADION 
PRODIMPEXTRANS SRL, AUTO 
BECORO SRL, BEST MEDIC 

Urmare din pag. 1 
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MAG SRL, BIOSTANDARD 2007 
SRL, C.C.DENTISTRY-OFFICE 
SRL, CRINEL SERVICE SRL, 
DENTAL FAVORIT SRL, DENTI 
SYSTEM ARAD SRL, DOCTOR 
TOOLS SRL, ELMED SRL, 
EUROCOM INVEST SRL, 
HALMADENT SRL, HYLLAN 
PHARMA SRL, INTERCOOP SRL, 
KAYANA SRL, KING DENTAL 
SRL, LASER TRIODENTAL SRL, 
MEGAGEN DENTAL IMPLANT 
SRL, NUMERIS COM SRL, 
ORADENTMED SRL, SCM 
POLICLINICA SFANTA MARIA, 
SPOTLIGHT SRL, STODENT 

TRADE SRL, TAG GRUP SRL, 
TOTALMED SRL, ULTRASONIC 
SRL, UNIDENT PLUS SRL, 
VETRO DESIGN SRL, VITA 
CRYSTAL RESEARCH SRL și 
WHITE DENT PLUS SRL au expus 
și vândut produse proprii și din 
import, iar publicul de specialitate s-a 
bucurat de o gamă impresionantă, 
aproape toate solicitările fiind 
onorate de către participanți. 

Ediția 2019 a Maramedica a fost 
din toate punctele de vedere o reușită, 
care a mulțumit atât lumea medicală 
din județ, cât mai ales specialiștii 
dornici de autoperfecționare și 
îmbunătățire a serviciilor medicale. 
Felicităm pe toți cei prezenți și le 
mulțumim că ne-au onorat cu distinsa 
lor prezență.  

Va așteptăm la Maramedica 2020! 
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“Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal”  
- primul curs autorizat A.N.C. din județ -    

A v â n d  î n  v e d e r e 
importanța și actualitatea 
temei Protecția datelor cu 
caracter personal, o măsură 
luată la nivel EU, care se 
aplică și în România din mai 
2018, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș vine în 
sprijinul mediului de afaceri 
cu o ofertă de curs autorizat 
A.N.C. - “Responsabil cu 
Protecția Datelor cu Caracter 
Personal” (COD COR 
242231). 

Cursul se adresează 
organizaţii lor care au 
obligaţia de a-şi desemna un 
Responsabil cu Protecţia 
Datelor – Data Protection 
Officer și, de asemenea, 
celor care doresc să se pună 
în s iguranţă pr invind 
prevederile Regulamentului 
European prin desemnarea 
unui  Responsabi l  cu 

Protecţia Datelor. 
În cadrul cursului vor fi 

abordate subiecte precum 
cerinţele Regulamentului 
European nr. 679 privind 
protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a 
acestor date. Conceptul de 
informaţie, Conceptul de date 
cu caracter personal, 
Reglementări legislative, EU 
GDPR - European General 
Data Protection Regulament, 
ce se aşteaptă de la 
organizaţii legat de protecţia 
datelor cu caracter personal, 
rolul Responsabilui cu 
Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal  (DPO Data 
P r o t e c t i o n  O f f i c e r ) , 
ANSPDPC Autor i ta tea 
Naţională de Supravegnere a 
Prelucrării Datelor cu 

Carac ter Personal  ș i 
cerinţele de conformare în 
relaţia cu autoritatea, analiza 
activităţilor care procesează 
date cu caracter personal, 
d reptur i le  persoanelor 
private, analize de impact – 
studii de caz, politici şi 
proceduri pentru protejarea 
datelor cu caracter personal. 

Participanţii la curs vor fi 
p r e g ă t i ț i  p e n t r u  
i m p l e m e n t a r e a  ș i 
monitorizarea documentelor 
n e c e s a r e  p e n t r u 
conformarea la cerinţele 
Regulamentului European 
privind protecţia datelor cu 
c a r a c t e r  p e r s o n a l , 
conştientizându-i de riscurile 
privind protecţia datelor cu 
caracter personal, de 
riscurile legate de securitatea 
informaţiei şi metodele de 
minimizare ale acestora. 

Cursul are un pronunțat 
caracter practic, prin 
exercițiile și studiile de caz 
care urmăresc promovarea 
unei culturi privind protecţia 
datelor cu caracter personal, 
p ro t ec ţ i a  i n f o rm a ţ i e i , 
promovarea unei gândiri 
p r e v e n t i v e  p e n t r u 
identificarea riscurilor și 
minimizarea acestora prin 
măsuri și controale de 
protecție. 

Echipa de lectori este 
formată din specialiști în 
domeniul IT pe soft, dar și 
pe hard, ceea ce va da un 
plus cursului în ideea 
pregătirii cursanților spre 
implementarea controalelor 
organizaționale, dar și 
t e h n i c e  -  p e n t r u 
conformarea cu legislația, 
dar și  în  vederea 
certificării.  

Camera de Comerţ şi 
Industrie Maramureş în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM a organizat în 
perioada 18 februarie – 5 
martie a.c, o nouă serie de 

Curs INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 
curs „Inspector/ Referent 
Resurse Umane”.  

Cursul a fost susţinut de către 
cu un grup de specialişti cu o 
experienţă vastă în domeniul 
resurselor umane şi o pregătire 

pedagogică corespunzătoare 
formării profesionale a adulţilor. 

La invitaţia CCI Maramureş 
au răspuns un număr de 18 
persoane care activează în 
diverse domenii de activitate. 

Contact: Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), cam. 6, tel. 
0262 221510, fax 0262 225794, e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro  

 

Responsabili: Tatiana Sasu - tel. 0739675279 și Mihail Mărășescu - tel. 0770842678 

mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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Membri CCI Maramureş se prezintă 

Grupul Electro Sistem este 
etalon național și chiar 
internațional în proiectarea și 
realizarea de sisteme cu 
tensiuni mari, posturi de 
transformare și celule de 
medie tensiune, într-un cuvânt, 
echipamente de nișă destinate 
preponderent firmelor de instalații 
electrice. Condusă de aproape 24 
de ani de același ireproșabil om de 
afaceri dl ing. Stefan BLASKO, 
tranziția se face către următoarea 
generație, dl. Miklos BLASKO, 
persoana a cărei viziuni pragmatice 

se reflectă deja în afacerile nou-
încheiate de grup. Deținând birouri 
și depozite în toate orașele 
importante ale țării, dar și în Ungaria 
și Germania, Electro Sistem a 
crescut anual atât în ceea ce 
privește cifra de afaceri, respectiv 
profitul, cât mai ales investițiile. 

Deoarece produsele purtând 
marca proprie sunt destinate atât 
pieței interne, cât și celei externe, 
ele trebuie să se supună unor 
standarde și rigori internaționale, 
dar și a unora locale, cu specificații, 
pretenții de calitate specifice. 
Posturile de transformare complet 
echipate au ajuns la cel mai mare 
parc foto-voltaic din Olanda, în 
Germania și chiar în Tailanda. 

Iată ce ne-a declarat dl. director 
Blasko despre datele economice ale 
firmei din anul trecut: “Pentru anul 
2018, la nivel de unități de produs 
am ajuns la un procent de 50% 
export, iar la nivel de cifră de afaceri 

exportul a reprezentat peste 30%. 
An de an, am avut o medie de 20-
30 angajați noi, grupul ajungând azi 
la 450 persoane, dintre care un 
procent semnificativ este cel al 
femeilor.” 

Chiar dacă există o concurență 
reală pe aceasta piață, dinamica 
este dată de cererea companiilor 

furnizoare de electricitate care au 
specificații proprii, uneori chiar pe 
zone, de produse care să respecte 
aceste norme. “Deși pretențiile sunt 
tot mai ridicate cum ne îndreptăm 
dinspre România înspre Occident, 

mai adauga dl. director Blasko, 
firma noastră nu face două 
niveluri de calitate, producția 
noastră fiind de serie mică și 
chiar unicat, dar cu aceeași 
tehnologie.” 
    Electro Sistem este, an de 

an, un integrator de tehnologie la 
nivel înalt prin laboratorul ce trebuie 
să asigure garanția ulterioară a 
produselor, dar și siguranța în 
exploatare a acestora. Cei peste 10 
specialiști proiectanți electrici și 
mecanici se apleacă asupra 

Electricitate la  
nivel înalt 

Continuare în pag. a 5-a 

Doina MACOVEI 

Dl Miklos BLASKO - director 
Electro Sistem Grup 

Dl Ștefan BLASKO 
administratorul grupului 
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prototipurilor și a inovațiilor 
specifice fiecărui proiect în 
parte… 

Pe lângă toate acestea, 
grupul băimărean Electro 
Sistem susține anual 
comunitatea locală, 
performanța, sportul și 
educația. Până în acest an 
s-au editat 10 albume de 
artă despre Școala 

Băimăreană, dar și albume 
fotografice contemporane - 
lucrări de un ridicat nivel 
calitativ atât în ceea ce 
privește textul, cât mai ales 
calitatea imaginii (în artă, 
culorile unei pânze 
originale trebuie să 
corespundă cu tipăritura). 

Asta deoarece an de an 
firma organizează o 
întâlnire cu toți partenerii, 

clienții și colaboratorii din 
țară și străinătate, al cărei 
scop este să cunoască 
mai bine firma Electro 
Sistem, dar și comunitatea 
de aici - prin artă sau alte 
manifestări colaterale. 
Peste 300 de persoane vin 
atunci pentru prima dată 
(sau nu) în contact cu 
imaginea Maramureșului, 
iar grupul le oferă o 

perspectivă pe care nu 
mulți o știu. Electro Sistem 
este, și prin acest lucru, un 
ambasador a tot ceea ce 
reprezintă bun 
Maramureșul, fie că ne 
referim la afaceri, fie la 
cultură sau artă.  

O firmă de familie 
transformată într-un 
concern cu valențe umane 
bine-definite. 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de organizator, a lansat apelul de înscriere pentru cea de-a II-a 
ediție a manifestării științifice și expoziționale ProTehnica 2019.  

CCI Maramureș INVITĂ TOATE FIRMELE DE TEHNOLOGIE SĂ-ŞI PREZINTE, ÎN CADRUL 
MANIFESTĂRII, BREVETE DE INVENŢII, INOVAŢII SAU NOI TEHNOLOGII CARE POT FI APLICATE 

ÎN SECTORUL INDUSTRIAL SAU CASNIC.  Detalii: expo@ccimm.ro, www.ccimm.ro. 
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După modelul și succesul 

expoziției de la Baia Mare, Camera 

de Comerț și Industrie Maramureș  a 

organizat  pentru prima dată la 

Sighetu Marmației expoziția Nunta 

de la A la Z. Evenimentul s-a 

desfășurat în perioada 22-24 martie 

2019, la  Restaurant „Casa Iurca de 

Călinești”.  În cadrul standurilor, cei 

18 participanți – CARDS 

DISTRIBUTION SRL, WFOTO 

NISTOR SRL-D, II ISTRAT 

GABRIELA, HORAAA SRL, 

GEORGE SRL, AAD MARA 

CONSULTING SRL, MUSIC TIV 

EVENTS SRL-D, WOMAN 

Sighetu Marmaţiei 

PRINCESS SRL, TOP MARKET 

SRL, SMETAN NUTRI TIGER 

SRL, AXUCC-MP SRL-D, SC 

WILHELM HOME SOLUTIONS 

SRL, FOREVER LIVING 

PRODUCTS, II MUSINSZKY 

IOAN, AGNES PASZTOR, 

WIGS&EXTENSIONS SRL, 

NATURE ART FLEURES SRL, 

SALON JASMIN - au expus rochii 

de mireasă, costume de mire şi 

accesorii, ținute de ocazie pentru 

nuntași, torturi şi prăjituri pentru 

nunți, poze, filmări, sonorizări nunți, 

buchete de mireasă şi decorațiuni 

specifice pentru nunți, invitații de 

nuntă, decorațiuni pentru nunți etc.  

La eveniment au participat dna 

Ildiko BEREȘ - viceprimarul 

municipiului Sighetu Marmației, dl 

Dan IURCA - administratorul Casei 

IURCA de Călinești și dl Florentin-

Nicolae TUȘ - președintele CCI 

Maramureș care a declarat: 
Manifestarea a generat un impact 

pozitiv în rândul comunității 

sighetene, iar din 2020, considerăm 

oportun ca evenimentul să se 

numească ”Nunta de la Sighet”.  
 

Oana DULF 

Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului 
Profesional și Tehnic a 
organizat evenimentul de 
consultare și informare 
"Provocări și perspective 
privind dezvoltarea ÎPT", 
desfășurat în perioada 28 
februarie - 2 martie 2019 în 
județul Sibiu, organizat în 
cadrul proiectului ”Cadrul 
strategic pentru 
infrastructura educațională 
și sprijin în planificarea 

Reprezentanții CCI Maramureș prezenți la Sibiu  
la Planificarea strategică a educației și formării profesionale 

strategică a educației și 
formării profesionale - 
INFRAED”. Proiectul a fost 
cofinanțat din Fondul Social 
European (FSE) prin 
Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 
(POCA) și se implementează 
cu sprijin și asistență 
tehnică din partea Băncii 
Mondiale. 

În cadrul evenimentului 
au fost prezentate 
rezultatele activităților 

proiectului INFRAED 
(www.infraed.ro) precum și 
măsurile și acțiunile viitoare 
necesare creșterii relevanței 
formării profesionale inițiale 
în raport cu nevoile din 
piața muncii și cerințele 
economice și sociale de 
dezvoltare naționale. 
Doamna Tatiana Sasu, 
organizator în cadrul CCI 
Maramureș, a participat la 
eveniment, formulând 
împreună cu partenerii din 

cadrul proiectului, într-un 
mediu de colaborare 
eficient, în atelierele de 
lucru direcțiile de acțiune 
pentru dezvoltarea 
învățământului profesional 
și tehnic din România. De 
asemenea, s-au celebrat 20 
de ani de formare 
profesională prin 
intermediul Centrului 
Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional 
și Tehnic.  


